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Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení intenzity spolupráce a přeshraniční integrace
integrac s polským příhraničím,
včetně přeshraničních poznatků zejména v oblasti životního prostředí a tradic obou regionů.
Projekt byl realizován s polským partnerem Gminou Klodzko.
Projekt byl realizován na obou stranách hranice – v rámci projektu se uskutečnily aktivity, zaměřené
na životní prostředí, na představení regionálních tradic a historii regionu, v rámci projektu byl vydán
společný česko-polský
polský kalendář a společná interaktivní virtuální mapa.

Aktivity projektu
Příklad dobré praxe

Na polskou část aktivity - konferenci (11.2.2017) , zaměřenou na obnovu venkova jako způsobu pro
rozvoj venkovských oblastí v Polsku, vzájemné pl/cz kulturní, společenské a kulinářské vlivy v průběhu
historie, venkovský veřejný prostor jako faktor zvyšující společenskou integraci
inte
- byla zajištěna
doprava pro české účastníky.
Český partner zorganizoval na své straně hranice dvoudenní konferenci ve dnech 21. - 22.4.2017 (v
jedné z členských obcí mikroregionu ve Skuhrově nad Bělou) s účastí osob hlavního polského
partnera, zaměřenou
řenou na historii společenských aktivit na venkově, systém odpadového hospodářství
v mikroregionu a historie regionu.
První den nejprve účastníci odjeli do členského města Solnice a obce Kvasiny, kde navštívili několik
spolků a jejich zázemí (např. hasičské
hasičské zbrojnice, klubové místnosti, sklady sportovního vybavení a
sportoviště) a sběrný dvůr, čističku odpadních vod v Solnici, která je společná pro Solnici i Kvasiny.
Rovněž se seznámili s konkrétním systémem nakládání s odpady. Poté proběhla prezentace tém
témat
"aktivita spolků na vesnicích a historie jejich činnosti" a dále "systém nakládání s odpady v
mikroregionu". Následoval krátký workshop s tématy probranými v přecházejících přednáškách a
diskuze.
Druhý den byla dokončena prohlídka v dalších třech obcích mikroregionu - Osečnici, Skuhrově nad
Bělou a Bílém Újezdě s podobným obsahem jako první den. Po ukončení prohlídky obcí následovalo
zhodnocení a závěr konference.

EKO výrobky

Tato aktivita byla na obou stranách hranice zaměřena na školní mládež a na děti se zdravotním
postižením. Na české straně byly zapojeni čtyři základní školy z území mikroregionu a postižené děti

z Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách. Z polské strany bylo zapojeno 5 základních škol z
území obce Klodzko.
Účastníci této aktivity vyráběli různé předměty z odpadových materiálů - z kovů, papíru, látek, plastů
apod..Vyrobené předměty (hračky, předměty denní potřeby, ozdobné předměty pro domácnost) byly
následně vystaveny ve 14denních cyklech ve všech obcích mikroregionu a rovněž prezentovány u
hlavního partnera projektu.
Výrobky byly vyhodnoceny komisí podle stanovených kritérií a jako samostatně vyráběný předmět
byl symbol projektu - moudrá sova.
Vyhlášení EKO soutěže 9.1.2017 - ukončení EKO soutěže 28.2.2017 - název "Recykluj a buď IN".
Zapojeno bylo - 4 ZŠ v mikroregionu, ÚSP v Kvasinách, 5 ZŠ v Klodzku. Soutěžilo se ve třech
kategoriích - užitkový předmět, dekorativní předmět a hračka. Hlavním pravidlem soutěže bylo
zužitkovat jakýkoliv odpadový materiál. Žáky bylo vyrobeno téměř 200 ks výrobků. Tyto výrobky byly
posouzeny komisí podle stanovených kritérií. Symbol projektu - moudrá sova - jako samostatně
vyráběný předmět byl dán k dispozici účastníkům jednotlivých aktivit.
Slavnostní vyhlášení nejlepších malých i větších umělců se uskutečnilo v Solnici dne 9.3.2017.
Termíny 14denních cyklů putovních výstav:
Solnice 10.3.2017 - 22.3.2017
Bílý Újezd 23.3.2017 - 4.4.2017
Osečnice 5.4.2017 - 18.4.2017
Kvasiny 19.4.2017 - 2.5.2017
Skuhrov nad Bělou 3.5.2017 - 18.5.2017 (kde 18.5.2017 proběhlo setkání s polskými dětmi, které
přijely shlédnout výstavku českých výrobků)
JaszkowaDolna25.5.2017 - zde se konalo vyhlášení EKO soutěže na polské straně a zároveň
představení EKO výrobků českých dětí ?za účasti českých dětí.
Veškeré vyrobené předměty v rámci projektu byly dány v závěru projektu k dispozici jednotlivým
obcím k propagaci životního prostředí - hlavním cílem bylo zdůraznění smyslu jejich výroby - a to jak
využít odpadový materiál k výrobě předmětů, které mají další využití případně estetický přínos.

Tradice regionů

Aktivita byla organizována oběma partnery s cílem ukázat tradice regionů na obou stranách hranice.
Na obou stranách hranice se uskutečnily kulturně-společenské akce.
Dne 30.7.2017 se konal v polském Želazně Festival sv. Martina, kterého se zúčastnili i zástupci
českého partnera projektu.
Na české straně se uskutečnily dne 12.8.2017 v areálu bývalého hradu Skuhrov Hradní slavnosti.
Jednodenní setkání začalo příjezdem zakladatele Skuhrova - rytíře Mutiny a jeho družiny na koních s
pážaty, dále se uskutečnilo divadelní představení se vztahem k historii, ukázka dobových šermířských
soubojů, hudebně doprovázela celé setkání country skupina. Proběhla ochutnávka současných i
historických regionálních pochutin.

Studijní návštěvy

Tato aktivita proběhla na obou stranách hranice a byla zaměřena na oblast odpadového hospodářství
a životního prostředí v obou regionech. Jednalo se o studijní návštěvy, které souvisí s řešením
odpadového hospodářství a životním prostředím v regionu. ´
Na polské straně se dne 13.5.2017 uskutečnila návštěva v Dobkowie, obci, která získala řadu ocenění
v oblasti rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím iniciativy místních komunit (polská vesnice
roku). Byla navštívena keramická dílna, mydlářská dílna a vědecké centrum, zaměřené na geologii,
přírodu vč. architektury Sudet.
Na české straně byly uskutečněny v průběhu dvou dnů následující exkurze:
Dne 19.9.2017 - třídírna dopadů Rychnovek u Jaroměře (praktická ukázka dotřiďování komunálního
odpadu s informacemi o dalším nakládání se separovaným odpadem).

Dne 19.9.2017 bioplynová stanice Skuhrov n.B. -Brocná (provozovatel Farma Brocná (seznámení s
provozem bioplynové stanice, využití biologické hmoty k výrobě elektřiny). Plánovanou návštěvu
skládky komunálního odpadu v Křovicích nebylo možno uskutečnit pro ukončení exkurzí do tohoto
zařízení z důvodu zákazu návštěv skládky. Operativně byla domluvena návštěva bioplynové stanice v
Brocné. Na závěr tohoto dne proběhlo diskusní fórum k navštíveným objektům a účastníci exkurze
obdrželi informaci o řešení likvidace odpadů v rámci ORP Rychnov nad Kněžnou. Původně zamýšlené
ukončení v odpoledních hodinách bylo posunuto do podvečerních hodin.
Dne 20.9.2017 - exkurze do firmy u Jaroměře (AGRO CS Říkov), která se zabývá výrobou strojů na
další zpracování vytříděného odpadu (zpracování kompostu) a výrobou substrátů na hnojení rostlin.
Dne 20.9.2017 - účastníci byli rovněž seznámeni s realizovanou naučnou stezkou se vztahem k
přírodě a životnímu prostředí a připravovaným projektem rozšíření sběrného dvora v členské obci
Skuhrov nad Bělou.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední společnou akci s polským partnerem v rámci projektu na
české straně, proběhlo zhodnocení jednotlivých aktivit projektu. Oproti plánovanému ukončení v
odpoledních hodinách se program posunul do podvečerních hodin.

Společný kalendář

K propagaci atraktivit na obou stranách hranice přispělo vydání stolního kalendáře. Podklady
zpracovaly partneři po obou stranách hranice.
Kalendář byl vytištěn v počtu 200 ks (pro českého partnera).
Kromě připomenutí zajímavých míst, objektů, tradičních akcí po obou stranách hranice je v kalendáři
vždy v druhé polovině každé týdenní stránky kalendáře několik důležitých společných informací české a polská svátky, české a polské jmeniny a významná výročí z obou zemí.

Poznej souseda

Společná příprava podkladů k vydání pl/cz virtuální mapy regionů obce Klodzko a Mikroregionu Bělá s
možností jejího otevření na mobilním zařízení.
Mapa se skládá ze dvou částí a zahrnuje důležitá památeční a zajímavá místa v příhraniční oblasti
obou partnerů. Kliknutím na obec je možné přečíst zajímavé informace, najít si zajímavá místa. Český
partner připravil popisy zajímavých míst v obcích mikroregionu a stručné informace o jednotlivých
obcích.
Mapa je přístupná v elektronické podobě na webových stránkách obou partnerů, a to v obou
jazykových mutacích a tudíž přístupná širokému spektru zájemců.

